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SCRH – Inovação em Gestão de Pessoas

2001 – como Silvestre Consultoria

Nossos Serviços:

 Pesquisa  de Cl ima e Engajamento

 Cargos e  Sa lár ios

 Aval iação de Desempenho

 Recrutamento Espec ia l i zado

 Mapeamento de Perf i l  Prof iss ional

 Assessment

 Estruturação de RH 

 Works h ops  e  Tre in a me n to s

 M ap ea men to  e  O t im ização  d e  Pro ce ssos
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Onde Atuamos:

Alguns clientes:



 O que é Feedback

 Quem deve dar feedback

 Como deve ser e o que pode se esperar

 Comportamento do Líder durante o Feedback

 6 Estratégias para se dar feedback efetivo

 Final

Agenda de Hoje



Significa realimentar ou dar resposta a um determinado pedido ou acontecimento. 

Termo usado em Administração, Psicologia ou Engenharia Elétrica, entre outras áreas.
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Feedback – Quem deve dar? Porquê?

• É uma atribuição do Gestor e tem a finalidade de maximizar o desempenho de 
uma pessoa ou grupo

• Deve consolidar ações em resultados

É uma atribuição do Gestor e deve maximizar resultados da pessoa ou do grupo.
Deve consolidar ações em resultados.
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Deve ser:
• Específico

• Descritivo 

• Esclarecido (com informações precisas e corretas, sem “achismo”)

• Oportuno   (próximo ao evento)

• Compatível ao comportamento do outro

Possíveis comportamentos  que o liderado poderá ter durante o feedback
• Indiferença

• Negação

• Combate

• Aceitação

• Comprometimento   (objetivo a ser atingido)
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Comportamento do Líder durante o Feedback

Agressivo Assertivo

Maquiavélico Acomodado

Intenção
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Destrutiva Afetiva

Falsa

Verdadeira
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6 Estratégias para um Feedback Efetivo

1) Na hora certa – O feedback pode ocorrer em vários momentos, mas não se deve esperar apenas avaliações 
formais de desempenho. Deve ter uma situação e não deve ser distante deste momento. Cuidado para não dar 
feedback “na hora da raiva”.  

2) Prepare-se – Os colaboradores levam feedback a sério e você deve levar também. Tome um tempo para 
preparar uma sessão de feedback. Considere o gráfico “Comportamento do Líder Durante o Feedback” que 
mostramos anteriormente. Use fatos, exemplos e estatísticas para subsidiar suas referências a um trabalho 
acima da média, do lado positivo, ou a problemas ocorridos caso seja necessários esta atenção.

3) Abandone a Abordagem Sanduíche – Isto até já foi uma técnica popular, mas hoje as pessoas não 
respondem adequadamente a isto, e além disto, elas inclusive já esperam “elogio, crítica, elogio”. Não irá soar 
honesto para muitas pessoas, principalmente os mais jovens. Além disso, levam a uma situação de ansiedade 
durante a conversa.

4) Entenda o poder do feedbak negativo – Pesquisas conduzidas, por exemplo, na Universidade de 
Minesota mostraram que colaboradores reagem a uma conversa negativa seis vezes mais que a uma conversa 
positiva. Claramente, um feedback negativo terá um efeito muito maior que um positivo. Um tom menos 
punitivo na conversa irá diminuir a possibilidade da sensação de ataque pessoal. Pondere seu tom.
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6 Estratégias para um Feedback Efetivo

5) Não assuma que todos querem apenas feedback positivo – Pesquisas tem mostrado que 
jovens profissionais preferem feedback positivo, enquanto aqueles que são experts em sua área de trabalho 
até preferem feedback negativo. Razão: Feedback positivo dá encorajamento aos iniciantes, que podem não ter 
autoconfiança. Ao contrário, aqueles com maior expertise sentiram que feedback negativo foi mais útil para 
seu progresso. Considere isto.

6) Evite preconceitos de gênero – Da forma que achamos estar evoluídos, qualquer sugestão de 
preconceito poderá causar problemas ao líder e a empresa. Um estudo da universidade de Stanford cita que 
em algumas empresas “Gerentes são mais propensos a criticarem mulheres com abordagens mais fortes e 
levam a entender que seus resultados são mais ligados aos resultados do time que ao esforço individual”



Recapitulando

1. O feedback deve ser na hora certa
2. Esteja preparado
3. Evite a abordagem “sanduiche”
4. Entenda o poder do feedback negativo
5. Nem todos querem apenas feedback positivo
6. Evite preconceitos de gênero
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Obrigado!
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